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 چکیده

ین با ا .داردند دهه نچرسد، اما این رشته در ایران عمری بیش از ریزی درسی در دنیا به بیش از یک  قرن میسابقۀ برنامه

 ین نقشی کهمهمتر وعلوم نظری باز نماید  ؤثر بودن خود را در بین همۀحال در همین عمر کوتاه توانسته است جایگاه و م

ها و فاوتهمه ت علمی جغرافیا با ک علوم بوده است. از جمله در رشتۀداشته است تعیین  مرز میان دانش و آموزش هر ی

 بر اساسد. تر نمایشکارهای ذاتی آن را آای از تواناییاین مرزبندی توانسته است گوشهکه با سایر علوم دارد هایی شباهت

ه بایران را  رافیا درتوانیم آموزش جغمی ،تحلیلی از اسناد مختلف به دست آمده است -های تحقیق که با روش توصیفییافته

ان یک رشته فیا به عنوجغرا ،وناییکه که حتی در دورۀ دارالفناز آنج اما بندی کنیم.قبل از دارالفنون و بعد از دارالفنون تقسیم

تولید  ابقۀساست، ته گرفهای دیگر مورد توجه قرار میهای دیگر به وسیله معلمدر کنار رشته مستقل مطرح نبوده و عمدتاً

ران شکل گرفت ش نوین ایزمانی که آموزش و پرور یعنی سال قبل 70به توان به طور علمی میرا جغرافیا درسی  برنامۀ

ه در کشد تا ایننجام میهای توصیفی ارافیا در ایران با تأکید بر شیوهآموزش جغ 1375ن حال، تا حدود سال اینزدیک کرد. با 

ر تولید عی رفرم دریزی درسی به شکل علمی و مدون در نظام آموزشی، نوگیری جریانی از برنامهپای با شکلاین سال هم

 از دل این ولید شد وتریزی درسی جغرافیا در  این سال درسی مدون شکل گرفت و به این صورت اولین سند برنامههای برنامه

ه عنوان بش جغرافیا دیگری استخراج شد و آموز هایهای تحصیلی، برنامههای تحصیلی و پایهبرنامه درسی متناسب با دوره

 فت.های رسمی ایران شکل گریک رویکرد جدید در آموزش

 

 ریزی درسی، ایرانآموزش جغرافیا، برنامه واژگان کلیدی:
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 قدمهم

ه چشدن آن رای معتبربکنیم که را با این مقدمه آغاز میهای درسی جغرافیای ایران ی تولید برنامهکوینسیر تبررسی 

-بندیبخش وبندی تر از موضوع؛ الزم است طبقهشود و همچنین درک روشنکه به عنوان بررسی علمی مطرح می

ندی بی طبقهوه براهای اولیه صورت پذیرد. تا بتوان بر اساس آن؛ به نتیجه مورد نظر دست پیدا کنیم. بهترین شی

-دوران ه در طیاین بررسی ضمن توجه به سیر تاریخی این مقول یک بررسی تکوینی استفاده از معیار زمانی است.

 ای خودراهدیشنهاپی جغرافیا و انتخاب مرجع اصلح برای این مهم ریزی درسهای گذشته برای بهبود فرآیند برنامه

 رنامۀارشناس بعنوان ک نگارنده به الی سطور و بیانات تجاربهشاید در الب کند.به اعتبار مفاد این مقاله ارائه می

 انتشار ز اعالم واکه ود عزیزانی خواهم ب قدردان همۀ جغرافیا انتقاداتی به نظر اربابان اندیشه برسد. درسی در حوزۀ

 . دانند، دریغ نفرمایندها به هر طریق که صالح میاین نظرات و دیدگاه

 سی آموزش جغرافیا در ایرانرریزی دبرنامه تاریخچۀ

اما این رشته در ایران عمری بیش از  1،رسدقرن می بیش از یک  ریزی درسی در دنیا بهاگر چه  عمر شاخه برنامه

علوم نظری باز  ؤثر بودن خود را در بین همۀحال در همین عمر کوتاه توانسته است جایگاه و مبا این 2چند دهه ندارد

نماید و مهمترین نقشی که داشته است تعیین مرز میان دانش و آموزش هر یک علوم دیگر بوده است. از جمله در 

ای از ارد این مرزبندی توانسته است گوشهکه با سایر علوم د هاییشباهتها و رشته علمی جغرافیا با همه تفاوت

را هم از سوابق باقیمانده از گذشته در نظام آموزشی خود و برخی از  این نکته های ذاتی آن را آشکارتر نماید.توانایی

 3 .توان استنباط نمودهای آموزشی دیگر مینظام

 4در جهان ییایجغراف یهاآموزش یخیتار ری(س الف

حکایت از  ،اندبه جای گذاشتهاز خود خاکی  ۀ غارهایی که ساکنین نخستین کرۀدیوارحک شده بر های تمامی نقاشی

یا به انواع  ها و رودها کرده باشد وچه اشاره به عوارض طبیعی نظیر کوه ؛های جغرافیایی داردوجود و ضرورت آموخته

ش ادامه داشته تا اتناسب با نیاز مخاطبینها ماین آموزش جانوران قابل شکار و موقعیت مکانی آنها شده باشد.

شاره بخشی به مباحث جغرافیایی ا نیز،حتی خطوط تصویری مصریان باستان  دورانی که خط و کتابت اختراع شد.

های اقلیمی و نوع پوشش گیاهی و ، ویژگیگی جانوریدتوان پراکندگی زنتوای تصاویر هیروگلیف میحدارد و از م

بی پردازی داشته باشیم شاید بتوانیم دِهای آن دوران را دریافت و اگر ذهن خیالمیزان بارش ،حتی با اندکی تسامح

های جغرافیایی ای برای آموزشبندی سادهاما اگر مشابه اهل تاریخ بخواهیم تقسیم .خانۀ نیل را هم تخمین بزنیمرود

عمده اطالعات  الم را در نظر گرفت.توان دو بخش اصلی پیش و پس از ظهور دین مبین اسدر نظر بگیریم می

های مختلف تاریخی بدست ز زبان مسافران و بازرگانان دورههای اولیه جغرافیاست اجغرافیایی که پایه اصلی آموزش

                                                           
 ، جان فرانکلین بابیت  1918ریزی درسی، در سال اولین کتاب درسی منتشر شده در زمینه برنامه - 1

 Bobbitt, John Franklin. The Curriculum. Boston: Houghton Mifflin, 1918. 
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 تغییر برنامه تربیتی است. درسی و سازماندهی مواد مواددرسی، های تربیتی،درسی یعنی هدف

س مباحث دکترکالرک که براسا شد منتشر 1340رضوی درسال  تربیتی مسعود های تحصیلی واصول علمی برنامه ریزی درسی بانخستین کتاب برنامه

 .اسمیت تنظیم گردیده است شورز و ریزی درسی استانلی،الهام ازکتاب مبانی برنامه با و

استرالیا ، مصر، برزیل، کانادا، طه در کشورهای ایران، هندوستانهای راهنمایی و متوسر دورهی جغرافیا ددرسمطالعۀ تطبیقی برنامۀ /مهدی چوبینه  - 3

 .1389های آموزشی در ریزی درسی و نوآوریکمیتۀ علوم انسانی مؤسسۀ پژوهشی برنامه  .و آلمان

 .1398چوبینه مهدی/ نگاهی به یک پژوهش در حوزه آموزش جغرافیا/ سخنرانی پردیس حکیم ابوالقاسم فردوسی پردیس کرج /زمستان  - 4
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آل    .9آیه، 30روم/سوره .10، آیه47.محمد/سوره82، آیه40غافر/سوره    .21، آیه40غافر/سوره.44، آیه35فاطر/سوره  .42، آیه30روم/سوره
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  - 13۶7انتشارات آستان قدس رضوی، معاونت فرهنگی ./  ابوالحسن سروقدمقدم:  الکست/ ایوجغرافیا نخست در خدمت جنگ.5

۶https://impact.chartered.college/article/geography-at-heart-primary-curriculum/ 
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 ریزی درسی جغرافیا در آموزش عمومیبرنامه

ت دیگر با د به عبارن دارزمی ۀعمر انسان بر کر برابرشاید بد نباشد که به این نکته اشاره کنیم که دانش جغرافیا، عمری 

ها و هیددنیاز داشت پ وای اولیه خود،، برای پیدا کردن مأزمین و با شروع حرکتش بر روی آن ۀرانسان اولیه بر ک ظهور

ا هظیر کوهنی طبیعی های جغرافیاهای ذهنی را از پدیدهکند و اولین نقشهگذاری عناصری که در اطرافش بودند را نام

-ما تا قرنا .کل گرفتشبدین طریق دانش جغرافیا و  های ذهنی خلق نماید... در ذهن خود به عنوان اولین نقشه رودها و

غرایب، جایب و الظیر العنعناوینی  نداشت.برد و اسمی از جغرافیا در ادبیات علمی بشر وجود ها کسی نامی از جغرافیا نمی

ی ز متون علماهایی مونههای مختلف، ننامهو سیاحت هانامهاالرض وسفراالرض، معرفهتذکره، المسالک و الممالک، صوره

ان بحث تومی بدین ترتیب .انده شدهدوران شکوفایی اسالمی تا دوران حاضر  هستند که در موضوع جغرافیا نگاشت

رفت گونان شکل ه در ییک مرحله قبل از تولد دانش جغرافیا ک :جغرافیا را به دو مرحله تاریخی دیگر تقسیم کردآموزش 

ن در ف و ترسیم زمیبه معنای توصی  geo+graphyجغرافیا یا  ۀدوران حاضر است که به دنبال ابداع واژو مرحله بعد، 

 آغاز شد.جدیدی در دانش جغرافیا  یونان باستان به عنوان مرحلۀ

چه که در این مختصر مدنظر است بررسی سیر تاریخی دانش جغرافیا نبوده بلکه به دنبال بررسی تکوینی اما آن

هم از نظر زمانی و هم به لحاظ مکانی قدری خودمان را جلوتر هستیم، از این جهت شاید بتوانیم آموزش جغرافیا 

هم در ایران به دنبال این نکته بگردیم که از چه زمانی و به چه شکلی آموزش جغرافیا یا آموزش از  بیاوریم و عمدتاً

توانیم در نظر باز همان معیارهای زمانی را ما می در این صورت، های درسی شده است؟طریق جغرافیا وارد برنامه

سیس أفرازی به نام ت های آموزشی موکول بهبندی زمانی در بحثترین و قابل اعتمادترین طبقهبگیریم و معروف

برای درس جغرافیا که به نظر او نقش بزرگی در تنویر افکار  که امیرکبیر شخصاً آیداز قراین بر می) دارالفنون است
ایرانیان و بیداری آنان نسبت به مسائل جهانی داشته، اهمیت خاصی قائل بوده است و بنا به گفته دکتر آدمیت 

آشنا  ا جان داوددخان نامی ارمنیداده بمعروف خود را انجام می موریت مرزی تاریخی وأه الروم منهنگامی که در ارز

 1.(کتابی در جغرافیا کرده است ۀمور ترجمأشده و اورا م

این برای تکمیل  توانیم آموزش جغرافیا را به قبل از دارالفنون و بعد از دارالفنون تقسیم بندی کنیم.از این جهت می

ه علوم همریزی درسی به عنوان محملی برای حمل دیگری هم توجه داشت و آن موضع برنامه باید به مسالۀبحث 

ریزی درسی به عنوان یک علم ای که اینجا باید به آن توجه شود این است که برنامهدر مقوله آموزش است. نکته

توان نمی دارالفنون اساساً ۀو تاریخچ باشد از این جهت با توجه به سابقۀسال عمر داشته  100جدید شاید کمتر از 

ای مثل جغرافیا اعتنا سابقهدرسی به خصوص در دانش پرعنوان برنامه به آن چه که قبل از دارالفنون وجود دارد به

شود ریزی درسی مطرح میای به نام برنامهبعد از دارالفنون هم تا زمانی که پیدایش در واقع رشته ۀکرد در دور

جغرافیا را از  کنیم بر سر این که آموزششاید پیگیری آن چندان مشکلی را از ما حل نکند بنابراین یک توافقی می

های بعدی خود شاید سابقه بندیریزی درسی تدوین پیدا کرده معیار قرار دهیم برای تقسیمزمانی که دانش برنامه

سال قبل زمانی که آموزش و پرورش نوین ایران شکل گرفت نزدیک کرد و  70تولید برنامه های درسی را بشود به 

دارالفنون جغرافیا  ۀتوان گفت که حتی در دورنظران تعلیم و تربیت میهای صاحب از البالی متون تاریخی و نوشته

های دیگر مورد توجه قرار های دیگر به وسیله معلمدر کنار رشته به عنوان یک رشته مستقل مطرح نبوده و عمدتاً

های بحثهای نظامی و توپخانه های آموزشهای ریاضی و حساب و یا معلمگرفته از جمله به وسیله معلممی

هندسه  گوید: کرزیز اتریشی معلم توپخانه و حساب ومحبوبی اردکانی می) شده استجغرافیایی مطرح می

                                                           
 25 ص گنجی از نقل به  158ص  1348شرکت سهامی انتشارات خوارزمی تهران  -ایران  امیرکبیر و آدمیت فریدون.1
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های درسی مستقل با عنوان جغرافی یا جغرافیا تولید می شوند ، بعدها کتاب1(های معروف بودجنگ جغرافیا و و

 شودمومی جغرافیا بوده تا آموزش جغرافیا مطرح میو براساس آن آموزش های جغرافیا که  عمدتا انتقال اطالعات ع

امیرکبیر قبل از افتتاح رسمی دارالفنون هزینه باسمه و چاپ کتاب جغرافیای معروف فلوغون رافائیل را )

های جغرافیا از ای با عنوان سیر تکمیلی کتابتر به مسأله نگاه کنیم در مقالهدقیقاگر بخواهیم  2.(پرداخته است 

پس از آن 3نامه جغرافیا این موضوع به صورت مبسوط آمده است.کنون را در مجله دانشگاه انقالب ویژهدارالفنون تا

 1315و در  ششگالن تبریز  در محلهمیرزا حسن رشدیه  هجری شمسی  12۶۶/هجری قمری 1305در سال 

سیس أت سیس بعد از دارالفنون در تهران تأ ای به سبک نوینمدرسهدومین  هجری شمسی 127۶هجری قمری/

 4 .خوردکه در بین دروس آن جغرافیا به چشم می کرد
 های درسیکتاب تاًاز زمان پهلوی که ما عمد تر. شاید مثالًهای نزدیکرسیم به زماناما بعد از این مرحله می

انش انتقال د  سنت قدیمی خودش را کهچنان همان بینیم اما همهای درسی میالی برنامهجغرافیا را در البه

آموزش  صی درگیری خاجغرافیایی یا اطالعات عمومی جغرافیایی است را به شکل محض و بدون این که هیچ نتیجه

دهد. یمفیا رخ یکی از فرازهای تولید محتوا کتب جغرا در این دورۀ کنیم.ها دیده شود، مشاهده میاین کتاب

ای هبر کمک اصل چهارم ترومن مبنیاساس  در زیرساخت فرهنگ و معارف ایران و برها براساس نفوذ امریکایی

ن دو ای شود.یمین مجلد کتاب درسی جغرافیا برای پایۀ پنجم و ششم ابتدایی تأکارشناسی به ایران هزینه تولید دو

ا ده و تتالیف شفر وم دکتر محمدحسن گنجی و مرحوم حسین خلیلیحکتاب توسط مرحوم دکتر مفخم پایان، مر

ی مور امریکایی براأتر آن که هر مگیرد و جالبمورد استفاده قرار می 1350پایان زمان اصالحات نظام آموزشی در 

  . شدخواند و در آزمون آن موفق میها را میبایست این کتابمی خدمت در ایران الزاماً

وند شمطرح می جغرافیا گیری بر اساس تعاریف اولیه دانشهایی از نتیجهۀ آرام آرام زمزمهاگرچه در اواخراین دور  

دند کرمداد میقل"حیط مبررسی روابط متقابل انسان و "از این دورۀ جغرافیا را به عنوان علم به عنوان مثال تا قبل 

ه کردند کیمحثی اشاره به مبارفتند و عمدتاً فراتر نمی عات توصیفی بودند و از توصیفمطال ها صرفاًاین بررسیکه 

ز انیم. اما کم عرضه ههای دیگر های دیگر و عنوانتوانستیم آنها را در قالب رشتهجنبه اطالعات عمومی داشته و می

علم " غرافیابه این صورت که ج ،شودانتهای این دوره به صورت بطئی یک پسوندی هم به این تعریف اضافه می

 شود.تعریف می "سازی زندگی بشرر بهینهبررسی روابط متقابل انسان و محیط، به منظو

وران دالل این خگرچه در  ،کنداین روند و رویه با یک نوسانات محدود و نامحسوسی ادامه پیدا می 1375تا سال 

ما این که ک .شودهای آموزش جغرافیا میگریخته متناسب با مقتضای زمان مباحثی وارد برنامه -جسته نیز به طور

قتصادی ای بحث جغرافیای او در دوره شده استجغرافیای سیاسی به شکل مستقل عرضه میای در یک دوره

است.  ح بودهشود، همینطور جغرافیای کشورهای مسلمان به عنوان موضوعاتی برای آموزش جغرافیا مطرمطرح می

 .سترس بودنددر د زهگیرنده بودند و کسانی که در این حوکه تصمیمشد انجام میکسانی موارد به سلیقۀ این 

ریزی درسی به شکل علمی و مدون در نظام آموزشی، یک هگیری جریانی از برنامبا شکل همزمان 1375از سال  

این ریزی درسی جغرافیا در به این صورت که اولین سند برنامه .های درسی مدون شکل گرفترفرم در تولید برنامه

های دیگری استخراج شد برنامه های تحصیلی،های و پایهناسب با دورهدرسی مت و از دل این برنامۀ 5سال تولید شد

                                                           
 .2۶به نقل از گنجی ص  21.ص  1350نشر دانشگاه تهران  موسسات آموزش عالی در ایران. محبوبی اردکانی, حسین. تاریخ تحول دانشگاه تهران و1

نما مولف به صراحت . در صفحه آخر جهان25ه.ق به نقل از گنجی ص  12۶7ح تبریزی کارخانه آخوند مالصال-کتاب جهان نمای فلوغون رافائیل  2

 .150 ص  اشاره نموده که امیرکبیر یکصد تومان برای مخارج باسمه ) چاپ( کتاب داده

 .217ص  77بهار  111 شماره انقالب دانشگاه پرورش. مجله و آموزش در جغرافیا درسی هایکتاب بررسی و ، مهدی. نقدچوبینه 3

 . 1370زندگینامه میرزاحسن رُشدیه( انتشارات هیرمند، ) ایران در نوین مدارس تاریخ 4

 .1375مهدی و همکاران  ریزی و تالیف کتب درسی /چوبینه/دفتر برنامه راهنمای برنامه درسی جغرافیا. 5



   تخصصی پژوهش در آموزش مطالعات اجتماعی -فصلنامه علمی    6 

توان ادعا کرد آموزش جغرافیا یا آموزش از طریق جغرافیا به عنوان یک می و از این زمان به بعد است که اساساً

با این توصیف اگر بخواهیم چگونگی تغییر رویکردهای ارائه  .های رسمی ایران شکل گرفترویکرد جدید در آموزش

-های بینالمللی از جمله بیانیهگفت بر اساس اسناد بینتوان اطالعات عمومی به آموزش جغرافیا را دنبال کنیم می

افیا در دنیا رویکردهای آموزش جغرافیا در ایران، همسو با آموزش جغر ،1المللی جغرافیاالمللی مثل بیانیه انجمن بین

مشابهتی  ،های آموزش جغرافیا در ایران در این دورهبه عبارت دیگر در مقایسه بین اهداف و سرفصل .یابدتغییر می

بینیم که برآیند تفکر متخصصین جغرافیا از المللی جغرافیا میهای انجمن بیندرصد با اهداف و سرفصل 75بیش از 

های به نیازی که وجود داشت رویکردی زیست محیطی دارد و تمام برنامهدر آن زمان با توجه  بوده وکشور  50

ای حفظ کره زمین متحد شوند و به توانند براند که میآموزشی اعم از جغرافیا و غیر جغرافیا به این نکته واقف شده

-از دالیل این همیکی  .های آموزشی را داشته باشندهای الزم در برنامهپوشانیدیگر کمک کنند یا حداقل همیک

به عنوان نمونه برنامه درسی شیمی و برنامه درسی جغرافیا بیشترین  ؛بینیممی 1375های بعد از پوشانی را در سال

آموزش  از هزپوشانی را در ارائه محتوای درسی آموزشی خودشان دارند و تاکنون این اشتراک دیدگاه در این حوهم

نیز  به تبع این دو گروه کار خود را شروع کردند و شاید بتوان ادعا کرد که بقیه مواد درسی  رسمی وجود دارد.

ها به این رویکرد ریزی درسی در ایران در جغرافیا شکل گرفت و بعد از آن در شیمی و بعد سایر رشتهاولین برنامه

درسی اتفاق افتاد ادامه  ریزییک تغییر گسلی یا ناگهانی در برنامه که اساساً 1384پرداختند. این روند تا سال 

ی جغرافیا در ایران یاد های آموزشتوان از آن به عنوان یک واقعه کاتاستروفیکی در برنامهدر این زمان که می .داشت

درسی جغرافیا  بینی آینده برنامۀاتی در نگرش به آموزش جغرافیا اتفاق افتاد که شاید در بخش پیشکرد تغییر

چند برنامه در دستور کار  1384تا  1375زمانی  فاق خواهد افتاد واقف شد. در دورۀاتبتوان تا حدودی به آن چه 

دو  ،هایی که تعیین و برآورد شده بودس مطالعات اولیه و بر مبنای نیازبر اسا ریزان جغرافیا وجود داشت.برنامه

سی را در پنج مقاله در مجله در های مربوط به برنامۀمجموع مفصل این گزارش .زمان با هم شکل گرفتبرنامه هم

از این جهت از  به چاپ رسیده است. 2"آموزش جغرافیا راهی نو با مشکالت بسیار"رشد آموزش جغرافیا به عنوان 

مدت های کوتاهآن توجه داشت این است که برنامه ای که باید بهصل آن خودداری شده است. اما نکتهتکرار شرح مف

 در نظر گرفته شد.آن زمان ۀ ۀ متوسطهای بلند مدت برای دورو برنامهبرای مقطع راهنمایی تحصیلی 

مدت های بلنداما در برنامه ؛های موجود اتفاق افتاداصالح مختصر و روبنایی در برنامهکوتاه مدت نوعی  در برنامۀ

برنامۀ و راهنمای  درسی پایه سوم متوسطهبرنامۀ دوم متوسطه، راهنمای  اسنادی نظیر راهنمای برنامۀ درسی پایۀ

و بر مبنای  مخاطبین محتوای متناسب با نیاز ،و بر مبنای این راهنماها3پیش دانشگاهی تولید شد ۀدرسی دور

های علم جغرافیا تولد یافتند و شاید بتوان ادعا کرد برای اولین بار مباحث علمی فراتر از آن چه در آخرین یافته

رویکرد ارائه  های درسی جغرافیا شد و اساساًد داشت وارد محتوای کتابهای درسی وجوهای گذشته در کتابسال

های کاربردی دانش جغرافیا وارد محتوای درسی شد. به اطالعات عمومی در حاشیه قرار گرفت و به جای آن جنبه

بینیم و در کتاب جغرافیای می های درسی  جغرافیامباحث آماری را در کتاب ،عنوان مثال در سال سوم متوسطه

نه در آموزش جغرافیا، بحث متوسطه( بحث سنجش از دور، بحث استفاده از رایا ۀپیش دانشگاهی )سال پایانی دور

 .های درسی شدندمباحث وارد محتوای کتاباین دسته سازی و ، بحث مدلروش تحقیق

 

 

                                                           
1 I.G.U( International Geographical Union) 

 78تا زمستان  7۶زمستان -53تا  45 شماره –مجله رشد آموزش جغرافیا  -تا پنجم  اول قسمت – بسیار مشکالت با نو راهی جغرافیا . آموزشچوبینه، مهدی 2

 1375ریزی و تالیف کتب درسی .متوسطه .دفتر برنامه ۀراهنمایی و جغرافیا دور ۀدرسی جغرافیا دور برنامۀمهدی و همکاران /راهنمای ، چوبینه 3
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 هادر دانشگاهغرافیا ریزی درسی جرنامهب

-از میبارالفنون د های دانشگاهی یک فصل مشترک به تأسیس مدرسۀتوا در دورهو تولید محدرسی ریزی برنامهدر بحث 

از جذب  اعم ؛زیرا در دوران دارالفنون این مدرسه نقش دانشگاهی داشت خش قبلی به آن اشاره شد.گردد که در ب

ن ارالمعلمیسیس دأدانیم تاریخچه تیمین مدرس برای دوران بعدی و همچنان که ممحصل و اعزام نخبگان به خارج و تأ

(  ه.ش  1312دا کرده و سپس با تغییر نام به درالمعلمین عالی و )ی( به همین مدرسه ربط په.ش1297 مرکزی )

ش سیس این مراکز آموزأثیر تأحتی ت .یابد( این روند تداوم می ه.ش 1334دانشسرای عالی و دانشگاه تربیت معلم تهران )

  .قابل تردید است( نیز غیر ه.ش 1313های درسی دانشگاه تهران ) لید برنامهعالی بر روند تو

عمومی بود فقط سطح دانش ارائه شده به  تا حدودی مشابه دورۀ های دانشگاهیآموزش جغرافیا در دوره شرایط

-جغرافیا در دانشگاههای های معلمان دانشگاهی باالتر بود و متناسب با خاستگاه آموزشی آنان، آموزشدلیل آموزش

تب مک و سپس از مکاتب آموزشی انگلستان، آلمان و نهایتاًبود از مکتب آموزشی  فرانسه  برگرفتهها در ابتدا 

-التحصیل میهای سایر کشورها فارغحتی اگر این معلمان از دانشگاه گرفت.آموزشی جغرافیدانان امریکا نشأت می

تعارض اختالف نظر این معلمان هم ناشی از اختالف نظر جغرافیدانان  ند.ثیر یکی از این مکاتب بودأشدند تحت ت

های جغرافیایی ارائه شده از سوی هر یک از اتفاقی که در این بین وجود داشت در گرایش همین مکاتب بود.

 دریس بودند.مشغول به ت هادانشکدهکردند و یا معلمانی که در این بود که رشته جغرافیا را عرضه می هاییدانشگاه

دانشگاه تربیت معلم  کرد.موریتی که داشت، وضعیتش با بقیه تفاوت میبین یک دانشگاه با توجه به نوع مأدر این 

اش به درسیبرنامۀ ین سابق بود با دو شعبه زاهدان و یزد لمتهران که وارث دانشسرای عالی معلمان و یا دارالمع

به هر دو بُعد جغرافیا توجه  ( general geography)در بازه عمومی یا  ای بود که محتوای دروس عمدتاًگونه

ای های جغرافیای طبیعی و انسانی بودند. از یک دورهها همچنان مقید به رعایت دیسیپلینرد اما سایر دانشگاهکمی

ها دریس در دانشگاهبا هدف تربیت معلم برای ت 1( ه.ش 13۶0اسفند  ) به بعد دانشگاهی بنام دانشگاه تربیت مدرس

 curriculum) ریزی درسی شد که ضمن توجه به مبانی برنامه سیسأو مراکز آموزشی تابع وزارت علوم ت

planning )اما در بدو امر جای هدف در  ؛کرد، به سایر نیازهای این معلمان هم توجه می های پژوهشو روش

های جغرافیایی به کید بر آموزش مهارتعنوان مثال در تأ. به به روبنای آن عوض شده بود هایش، عمدتاًبرنامه

 remote)" سنجش از دور"یک گرایش با عنوان  ،سورهای جغرافیایی در بین سایر دای برای پژوهشعنوان وسیله

sensing) کید داشتند در أهای سنجش از دور تها و فعالیتها، تکنیکبر یافته که محصوالتش صرفاً تأسیس شد

های مورد نیاز آنان در های معلمان جغرافیا و مهارتها می بایست به عنوان بخشی از آموزشاین مهارت حالی که

شاید علت این وضعیت در جدید بودن موضوع سنجش از دور و یا منافع کسانی بود که  شد.ارائه می هادانشگاه

 های عالی جستهیا در تمام دوران آموزشجغراف )این وضعیت حفظ منافع متولیان آموزش. متولی آموزش آن بودند

 ها قابل رصد بودند(.های درسی دانشگاهگریخته به صورت پنهان در برنامه و

-حتی راه تواند ما را به صحت و سقم این مدعا برساند.تنظیم محتوای دروس یکی از محورهایی است می چگونگی

دهی به ( برای نظمهاتدوین کتب علوم انسانی دانشگاهسازمان مطالعه و زی تشکیالتی نظیر انتشارات سمت )اندا

اندرکاران تولید محتوا در سطح چرا که نفوذ دست ،محتوای دروس دانشگاهی هم نتوانست وضعیت را بهبود بخشد

ساخت و یا بین اهداف خیر محقق میأمجریان این انتشارات تا حدودی تحقق اهداف قصد شده در این زمینه را با ت

های درسی دهی برنامهشاید نبود یک دستورالعمل مصوب در نظم انداخت.و اهداف محقق شده فاصله می قصد شده

درسی آموزش جغرافیا )نه برنامۀ بار زیرا زمانی که برای اولین ها از جمله علل آن باشد.رشته جغرافیا در دانشگاه

ان به تداوم آن ترین آنزمان ارائه شد منصف دانش جغرافیا( تدوین شد و برای اظهار نظر به علمای آموزشی آن
                                                           

  https://www.modares.ac.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=1&pageid=4984 رسانی دانشگاه تربیت مدرس     پایگاه اطالع   1

https://www.modares.ac.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=1&pageid=4984
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های آموزشی و درسی در نظام چنان که متولی تولید برنامههای دانشگاهی اشاره داشتند و همبرنامه برای دوره

تشکیالت  ،های درسی بودلیف کتابریزی و تأریزی آموزشی و دفتر برنامهسازمان پژوهش و برنامه آموزشی عمومی،

-توانست به این تداوم جامع عمل بپوشاند و انتشارات سمت نیز میداشت که می وجودزارت علوم وهم عرضی در 

اما به دلیل نبود مکانیزم  .ی درسی دانشگاهی ایفای نقش نمایدهالیف کتابأریزی و تتوانست در نقش دفتر برنامه

های درسی الت این وضعیت در تهیه و تدوین برنامهیک نمونه از مشک .تشویقی و فضای رقابتی این مهم میسر نشد

جذب دانشجو برای  سیس دانشگاه فرهنگیان و آغاز بهبا تأ1390 دانشگاه فرهنگیان بروز نمود به طوری که در سال

های مختلف از جمله جغرافیا تهیه نشده بود. های درسی رشتههنوز برنامه 1394پا تا تابستان سال  این دانشگاه نو

سپرده شد که با گذشت زمان ها ها به دانشگاهل ابتدا از سوی سرپرست دانشگاه مأموریت تولید برنامهسا همان

ناچار به سراغ سازمان سمت رفتند. اما به دلیل فقدان تعریف چنین  و مدیاخروجی مناسبی از آنها بیرون ن ،طوالنی

پژوهش و ریزان درسی قدیمی سازمانبرنامه نهایتاً ،مایندله بنها نیز نتوانستند کمکی به این مسأآن ،هاییموریتمأ

به دلیل کسب آمادگی در تدوین  ،لیف کتب درسیأریزی و تخصوص در دفتر برنامهه ریزی آموزشی ببرنامه

های درسی در مدت سه ماه پیش از شروع سال تحصیلی برنامه ،های برنامه درسی و تولید محتوای مورد نیازرراهکا

چه خود اگر ،بودهمین برنامه  ،های مصوبنامهاولین برجمله د و از اه از جمله رشته جغرافیا را تهیه نمودناین دانشگ

  .دم تعادل محتوا به نفع دروس عمومی و تربیتی اذعان داشتندجمله عهای آن از تولیدکنندگان به کاستی

 شگاه فرهنگیاندرسی آموزش جغرافیا برای دان برنامۀ

نوز هان تهیه ست که در زمارشناسان گروه جغرافیاتولیدی کبرنامۀ کنید بخشی از می مختصر مالحظهآنچه بطور 

  . مصوب نشده بود بنابراین لفظ غیرقابل استناد برای آن بکار گرفته شده بود

 درسی  برنامۀمنطق 

موفقیت، به کسب دانش و امروزه استانداردهای یادگیری در سطح جهانی ارتقا یافته و جوامع برای دستیابی به 

هستند. در چنین شرایطی، معلمان باید بتوانند همسو با تحوالت  های مختلف نیازمندهای جدید در عرصهمهارت

های یادگیری متنوعی را موقعیتهای دانشی و روشی خود را ارتقا داده و علمی و متناسب با نیازهای جامعه، توانایی

کسب این توانایی در  آموزان تدارک ببینند.از سوی دانش1العمریادگیری مادامهای مهارتعادات و کسب برای 

دوران کودکی بیش از هر دوره دیگری دارای اهمیت است؛ چرا که آنچه فرد در دوران نوجوانی و بزرگسالی انجام 

 برنامۀکیفیت دهد، تحت تأثیر تجربیات دوران کودکی است. بدیهی است که تحقق این امر تا حد زیادی به می

 "فکور بودن"یند باید به معلمان کمک کند تا عادت آسازی آنان وابسته است. این فردرسی جغرافیا و چگونگی آماده

عمل نقش خود را به عنوان  ۀرا در خود تقویت کرده و با دنبال نمودن تحوالت علمی و بکارگیری آن در عرص

 آموزان و هدایت آن ایفا کنند. ز شناخت استعدادهای دانشای و نیحرفه العمر در توسعۀیادگیرنده مادام

ها بازمهندسی سیاست»کارشناسی پیوسته آموزش جغرافیا در راستای  ۀدرسی دوربرنامۀ "با عنایت به ضرورت فوق 

ای های حرفهدرسی تربیت معلم با تأکید بر کارورزی و انطباق سطح شایستگیبرنامۀ و بازتنظیم اصول حاکم بر 

برنامۀ سند ملی "و « 2درسی در نظام تعلیم و تربیت .... برنامۀ معلمان در سطح ملی و جهانی با مقتضیات الگوی 

سند تحول، نقش معلم در فرآیند  نظریدر مبانی  طراحی و تدوین شده است. از آنجا که "درسی تربیت معلم
                                                           

سازی محیط تربیتی و یادگیری، تربیتی برای تقدم تزکیه بر تعلیم، غنی های درسی و تربیتی باید نقش مرجعیت معلم در هدایت)برنامه 3-4اصل  -1

های پذیری و ترغیب آنان نسبت به یادگیری مستمر توجه نماید. همچنین زمینۀ ارتقاء صالحیتآموزان در فرآیند یادگیری و تربیتسازی دانشفعال

های الزم ها و مهارتهای درسی و تربیتی باید زمینه کسب شایستگی)برنامه 3-9 ای و تخصصی معلم را فراهم سازد( و اصلاعتقادی، اخالقی، حرفه

آموزان تأمین کنند(. برنامه درسی ملی، سازمان پژوهش و برای استمرار و معنادار شدن یادگیری و پیوستگی تجارب یادگیری در زندگی را برای دانش

 ص.  10ص  1390ریزی آموزشی نگاشت چهارم برنامه

 (38ص: 1390)شورایعالی انقالب فرهنگی، « سند تحول بنیادین آموزش و پرورش»اهداف عملیاتی  - 2
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های مورد نیاز برای دستیابی کسب شایستگی آموزان وهای وجودی دانش... کمک به بسط و توسعه ظرفیت"تربیت 

ۀ ظرفیت درسی کارشناسی پیوسته آموزش جغرافیا، توسعبرنامۀ است، لذا  هدف کلی  "1به مراتبی از حیات طیبه...

، که در آن امکان بکارگیری تجربیات شخصی و آزادی 2های یادگیری استمربیان به منظور خلق فرصتای حرفه

ساز عمل و تداوم عمل هایی که زمینهها و گرایشها، باوردستیابی به دانش پایه، پرورش مهارتعمل یادگیرنده برای 

 کند. های مورد انتظار در نظام آموزشی است، را فراهم مییادگیرنده در دستیابی به شایستگی

 های داوطلبان ورود به رشته آموزش جغرافیاشرایط و ویژگی

 شرایط: -الف

 ها؛هدهم نظام آموزشی جاری همۀ رشتآموختگان دورۀ پیش دانشگاهی نظام آموزشی سابق وکالس دوازدانش-1    

 ذیرفته شدن درآزمون ورودی و مصاحبۀ اختصاصی؛پ-2    

 آموختگان رشتۀ علوم انسانی درشرایط مساوی دراولویت هستند.یادآوری: دانش

 ها:ویژگی-ب

 ؛عالقه به تحصیل در رشتۀ آموزش جغرافیا -1

 عالقه به حرفۀ معلمی؛ -2

 ؛قدرت بیان و استدالل و رسایی کالم -3

 اطالعات عمومی مناسب و فناوری اطالعات؛ مندی ازبهره -4

 شخصیتی مناسب برای حرفۀ معلمی؛ های جسمی ومندی از ویژگیبهره -5

 تعریف دوره

ست که مانی اتربیت معلهای آموزش عالی است که هدف آن کارشناسی پیوسته آموزش جغرافیا، یکی از دوره ۀدور

 پرورشی باشند. های آموزشی وهای الزم جهت اشتغال به فعالیتواجد شایستگی

 شرایط و ضوابط کلی پذیرش

 دوم متوسطه  یش دانشگاهی/ دیپلم دورۀپۀ دارا بودن مدرک تحصیلی دیپلم و گذراندن دور-

 قبولی در آزمون ورودی-

 طول دوره 

نامه ینراساس آیسال بارائه واحدها در هر نیم باشد وآموزش جغرافیا چهار سال مییوسته کارشناسی پ طول دورۀ

 آموزشی مربوطه خواهد بود.

 واحدهای درسی

واحد دروس  33واحد است. از این تعداد  150پیوسته آموزش جغرافیا  کارشناسیتعداد کل واحدهای درسی دورۀ 

وس واحد در 4واحد دروس تخصصی و  87وس تربیتی، واحد در 18واحد دروس تربیت اسالمی،  12عمومی، 

 باشد.انتخابی می

 

                                                           
 .۶رهنامه نظام تربیت رسمی و عمومی در نظام جمهوری اسالمی ایران، الگوی زیر نظام تربیت معلم و منابع انسانی ص  - 1

 های تربیتی و آموزشی مسئولیت تطبیق، تدوین، اجرا و ارزشیابی برنامۀفرصت )معلم برای خلق 11ص  4درسی ملی، نقش معلم، بند رویکرد برنامۀ - 2

 همان. 12درسی و تربیتی در سطح کالس درس را بر عهده دارد(، ص 
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جغرافیا کارشناسی پیوسته آموزش ۀروتعداد واحدهای درسی د :1جدول   

 تعداد واحد نوع درس

 87   واحد تخصصی

واحد  33 عمومی  

واحد  12 تربیت اسالمی  

واحد 18 تربیتی  

 واحد 150 جمع

 نیمسال( 8تحصیلی چهارساله و نسبت انواع دروس در هر نیمسال تحصیلی) ۀطول دورتوزیع کالن دروس در : 2جدول 

 نوع درس نیمسال

 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم هفتم هشتم
درس 

پیشنهادی 

  2نهاد 

تفسیر موضوعی 

 2قرآن 

اخالق اسالمی 

2 

دانش خانواده و 

 2جمعیت

نظام تربیتی اسالم 

و  )بر اساس قرآن

روایات معصومین 

 3)ع(

انقالب اسالمی 

 2ایران

 2انسان در اسالم

 2اندیشه اسالمی 

تاریخ فرهنگ و تمدن 

 2اسالمی

اندیشه اسالمی 

2 

تاریخ تحلیلی 

 2صدر اسالم 

 معارف عمومی

 واحد(23)

 

  1نگارش خالق 1نگارش علمی 

 

سالمت/بهداش

ت و صیانت از 

 2محیط زیست

 2زبان خارجی

 

 واحد( 10عمومی ) 1تربیت بدنی  1تربیت بدنی  2بان فارسی ز

اسناد قانونی 

نظام تربیت 

رسمی و 

 2عمومی ج.ا.ا

اخالق حرفه ای 

معلم از نگاه 

 2اسالم

حقوق و تکالف  

تربیتی از 

 2دیدگاه اسالم

فلسفه تربیت 

می 8رسمی و عمو

 2در ج.ا.ا

فلسفه تربیت در 

 2-ج.ا.ا

شناخت مشاهیر 

جغرافیدانان جهان 

 2اسالم

 تربیت اسالمی 

 واحد( 12)

ارزشیابی پیشرفت     

 (1+1)2تحصیلی

 ع1زبان و تربیت

های اصول و روش

 (1+1)2تدریس

مدیریت آموزشی/ 

 2آموزشگاهی 

های یادگیری و نظریه

 2آموزش

روانشناسی مدرسه/ 

 5/1آموزشگاهی

کاربرد هنر در 

 5/1آموزش

مبانی 

روانشناختی 

 (1+1)2تربیت

مبانی جامعه 

شناختی 

 (1+1)2تربیت

راهنمایی و 

 1+1) 2مشاوره

 تربیتی/علم تربیت 

 واحد( 18)

 کارنما

  4)پروژه(

 

 

 2کارورزی 

های تجربه

خاص 

 1داریکالس

 2درس پژوهی

  2کارورزی

طراحی واحد 

 ع1یادگیری

 ع2اقدام پژوهی

 2کارورزی 

های آزمون

تحصیلی و 

آزمون 

 (1+1)2سازی

 2کارورزی 

 

ریزی برنامه

 2درسی

در حوزه  فناوری

 1(3آموزش )

طراحی آموزشی 

 ع1

تحلیل محتوای 

( 1مواد آموزشی )

}آموزش ( 1+1)2

 جغرافیا{

فناوری در حوزه 

 1( 2آموزش )

 

  1راهبردهای تدریس

 

فناوری در حوزه 

 1ع(1آموزش )

 

موضوعی تربیتی  1فلسفه معلمی

 واحد(30)



 ایران در جغرافیا آموزش درسی برنامه بررسی                                                                                                                                           

11  

11 
 

اصول و 

 های روش

آمایش 

 2سرزمین

 

مسایل 

محیطی 

 جهان امروز از

دیدگاه 

 2جغرافیا

جغرافیای 

)  ایناحیه

سواحل( 

 2ایران

روش 

  2تحقیق

 

جغرافیای 

 فرهنگی و

های نظریه

 2توسعه

 

مسائل و منابع 

آب با تاکید بر 

 2ایران

 

 

 جغرافیای

 ایناحیه

)کوهستانی و 

کوهپایه ای( 

 2ایران

 2جغرافیای آبها

 

 

 مبانی سیستم 

اطالعات 

  جغرافیایی

2(1+1GIS   

 

 جغرافیای

 ایناحیه

)خشک و نیمه 

 2خشک( ایران

 

مبانی جغرافیای 

شهری با تاکید 

 2بر ایران

 

مبانی جغرافیای 

ها با تاکید خاک

 2بر ایران

 

مبانی جغرافیای 

با گردشگری 

 2تاکید بر ایران

 

متون تخصصی 

 2جغرافیا

 
روش ها و فنون 

میدانی در 

 1جغرافیا

مبانی 

ژئومورفولوژی با 

 2تاکید بر ایران

 

مبانی جغرافیای 

روستایی و 

 2عشایری ایران

 

مبانی جغرافیای  

سیاسی با تاکید بر 

 2ایران

 

مبانی 

 (1+1)2کارتوگرافی

 

 

شناسی مبانی اقلیم

 2با تاکید بر ایران

 

 

 2جغرافیای جهان

 

 

مبانی سنجش از 

 (1+1)2دور

 

 

 2فلسفه جغرافیا

 

مبانی جغرافیای 

جمعیت با تاکید بر 

 2ایران

 

 

آمار در کاربرد 

 (1+1)2جغرافیا

 

 (1+1)2نقشه خوانی

 

 

تاریخ علم 

 2جغرافیا

 

 

 2زمین در فضا

 

زمین شناسی 

برای 

 (1+1)2جغرافیا

 
 
 
 
 

 

 واحد( 57موضوعی )

 جمع واحد  واحد18 واحد20 واحد23 واحد22 واحد17 واحد1۶ واحد1۶ واحد18

 دروس نظری 13 14 21 17 13 10 10 12

 عملیدروس  5 5 4 5 2 4 4 -

 1 - - - - - )پروژه(4

 

 دروس کارگاهی -

 دروس کارورزی - - - - 2 2 2 2

 27 27 25 26 26 +پروژه20

 

 جمع ساعت 23 27

 

 جمع واحد= 18+20+23+22+17+1۶+1۶+18=150واحد درسی

-میغرافیاموزش ججای درس آموزش جغرافیا خالیست با توجه به این که عنوان این رشته آ ،در بین دروس این دوره

به جای  دروس تخصصی جایگزین شود و یا در صورت امکان پیشنهاد می شود این درس به جای یکی از باشد، 

  .ارائه شود (1+1)2( 1تحلیل محتوای مواد آموزشی )درس تربیتی 

کارشناسی پیوسته دبیری جغرافیا ۀدروس اصلی تخصصی دور :3 جدول  

ردی عنوان درس تعداد واحد نوع واحد پیش نیاز

 عملی کارگاهی کارورزی پروژه جمع ف

 

 نظری

کاربرد آمار در 

 جغرافیا

 شناسی و ایرانمبانی اقلیم 2 32     32

 

1 

زمین شناسی 

 برای جغرافیا

 2 ژئومورفولوژی و ایرانمبانی  2 32     32

جغرافیای کشورهای در حال  2 32     32 جغرافیای جهان

 توسعه

3 
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مبانی جغرافیای انسانی با تاکید  2 32     32 

 بر ایران
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 ایران

 5 مبانی جغرافیای شهری و ایران 2 32     32

مبانی جغرافیای 

انسانی با تاکید بر 

 ایران

 وروستایی مبانی جغرافیای  2 32     32

 عشایری ایران

۶ 

 آبها جغرافیای 2 32     32 

 

7 

 و ایرانجغرافیای سیاسی مبانی  2 32     32 

 

8 

مبانی جغرافیای 

انسانی با تاکید بر 

 ایران

 9 مبانی جغرافیای جمعیت و ایران 2 32     32

اصول و مبانی 

 نقشه خوانی

48    32 1۶ 2 

(1+1) 
 و هوایی هایعکس اصول

 ای ماهواره

10 

اصول عکس های 

هوایی و ماهواره 

 ای

48    32 1۶ 2 

(1+1) 
 مبانی کارتوگرافی 

 

11 

ها و شناخت قاره

 هاکشور

 جغرافیای تاریخی 2 32     32

 

12 

مبانی 

ژئومورفولوژی و 

 ایران

 مبانی جغرافیای خاکها و ایران 2 32     32

 

13 

مسائل و منابع آب با تاکید بر  2 32     32 آبها جغرافیای

 ایران

14 

 فلسفه جغرافیا 2 32     32 تاریخ علم جغرافیا

 

15 

مبانی اقلیم 

 شناسی و ایران

 مبانی جغرافیای زیستی و ایران 2 32     32

 

1۶ 

مسایل و مشکالت جهان امروز  2 32     32 

 از دیدگاه جغرافیایی

17 

ارائه  4از ترم 

 شود

 و ایران مبانی ژئوتوریسم 2 32     32

 

18 

 متون تخصصی جغرافیا 2 32     32 

 

19 

 32     32 از ترم سوم به بعد
 

2 

 

 (1) ای و ایرانجغرافیای ناحیه

 

20 

-ناحیه جغرافیای

 (1) ایران و ای

32     32 
 

 21 (2) ایران و ایناحیه جغرافیای 2

 22 تاریخ علم جغرافیا 2 32     32 ترم اول یا دوم
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 23 جغرافیای جهان 2 32     32 ترم اول یا دوم

 24 زمین در فضا 2 32     32 ترم اول یا دوم

 2 1۶ 32    48 ترم اول یا دوم

(1+1) 

 25 کاربرد آمار در جغرافیا

 2 1۶ 32    48 ترم اول یا دوم

(1+1) 

 2۶ خوانینقشه

 2 1۶ 32    48 ترم اول یا دوم

(1+1) 

 27 شناسی برای جغرافیازمین

 2 1۶ 32   * 48 آخرین ترم

(1+1) 
 28 روش تحقیق در جغرافیا

 جمع واحدها 56 800 192    992 

 

 

 انداز آینده چشم

طور مختصر از این قرار است و آن این که اگر نخواهیم بدبین باشیم و لفظ بکند آنچه که به آینده ارتباط پیدا می

وجود آمده است.  گیرندگان بهرسد نوعی جغرافیا هراسی در نگاه تصمیمبه کار ببریم، به نظر می جغرافیا ستیزی را

به  .پیش بینی کرد را آنهااکنون توان از همجغرافیا هراسی تبعاتی خواهد داشت که به روشنی می به طور قطع،

سال و جایگزین کردن موضوعاتی که  1400طوالنی بیش از  قرار دادن آموزش جغرافیا با سابقۀنحوی که با حاشیه 

های آید که تمایلی به تعمیق آموزشسال دارند این شبهه به وجود می 200 از عمری کمتر روبنایی هستند و اساساً

های سطحی قدم بر تصمیم گیرندگان به سمت آموزش ها وجود ندارد و عمدتاًبنیادی برای تحول در زندگی انسان

به خصوص جایگاهی که  ،. شاید یکی از دالیل این مساله عدم آشنایی با آموزش جغرافیا و موضوع آن استددارنمی

های عمومی را جویی در آموزشجغرافیا به عنوان یک پل ارتباطی بین علوم انسانی و علوم پایه دارد و امتیاز صرفه

است که با این موضوع آشنا باشند و از این جهت  منحصر به خود کرده است، فقط برای کسانی قابل درک و روشن

های مفهومی ذهن توسعه و تعالی شبکهای داشت. آموزش جغرافیا موجبات ین نکته توجه ویژهبایست به امی

مین هیچ دانش بشری دیگری قادر به تأ .1کندنان را فراهم میآهای ذهنی های آموزشی و تثبیت نقشهمخاطبان نظام

نظام آموزشی ما افرادی ساده و سطحی نسبت  خروجیمهم نبوده و نخواهد بود. حال اگر قصد داریم این دو مساله 

حذف نماییم و  اباید آموزش جغرافیا ر شند، ، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی باهای طبیعی، انسانیبه محیط

 اطمینان داشته باشیم که این اتفاق خواهد افتاد.

ین ی رسمی، اهاآموزش بازنگرانه مجدد بر بینی وگیرندگان در بازحکیمانه و دوراندیشانه تصمیمامیدواریم که نگاه 

 د.جبران کن آورد رایمنظام آموزشی بوجود  فراگیرانهایی را در نزد ها و کاستینارسایی مشکلی که در آینده قطعاً

 

                                                           
مجله رشد آموزش جغرافیا شماره    )قسمت اول(وپرورش  دستی آموزشاسنادباال منظر از جغرافیا آموزش جغرافیا؛ آموزش ۀ فلسفـمعافی، محمود.  1
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 درسی جغرافیا در آموزش عمومی و آموزش عالی برنامۀارتباط عمودی  

ها و مراکز آموزش عالی از یک سو دانش در دانشگاه ،به دلیل ارتباط تنگاتنگ بین دانش جغرافیا و آموزش جغرافیا

گردد و از سوی دیگر با های آموزشی دنیا به داخل منتقل مییا با واسطه از سایر نظام و شوندتولید یا بازتولید می

توجه به ضرورت  این درحالی است که با کنند.عمومی ایفای نقش مینیاز مراکز آموزش  تربیت نیروی انسانی مورد

ریزی ها فرایند برنامهدانشگاه استادانواسطه بین معلمان و  ، حلقۀاجتماعی وتعییرات دایمی در نیازهای فردی 

د در یک مور مگرتاکنون هیچ نقطه روشنی به شکل سیستماتیک بین این دو جریان دیده نشده است  .درسی است

 استادانرسمی پیوندهای غیرسیستماتیک و نامحسوسی بین ما به شکل غیرا. 1 خرین آن بودآاستثنایی که اولین و 

های درسی مله در جریان تولید اولین برنامهاز ج .وقوع پیوسته استه های عمومی بها و معلمان آموزشدانشگاه

ریزان درسی در تولید شده و یا از طریق مشارکت برنامههای درسی تولید ، از طریق اشاعه برنامهآموزش جغرافیا

 این مساله سبب دو .شگاهنهمکاری در تدریس در برخی از واحدهای این دایا  و های درسی دانشگاه فرهنگیانبرنامه

و تباط منسجم راریزی و فقدان های برنامهای موارد به دلیل عدم وجود مرزبندی روشن در حوزهدر پاره :شد رخداد

های عمومی ارائه شده و یا مبانی دروس دانشگاهی مشابه های دانشگاهی در دورهگاهی برخی از آموزش ،تعریف شده

های این دو ین وضع عدم شناخت کافی از برنامهعمومی بوده است. شاید یکی از دالیل ا ۀمحتوای کتب درسی دور

کردند هر دو مخاطب به نحوی که تصور نمی ؛ر بوده استمخاطبین هر دو برنامه از یکدیگ یدوره بوده و یا جداگزین

موجب دلزدگی مخاطب و اتالف وقت و سرمایه خواهد  ،اهداف و محتوا در پوشانی بیش از حدیکی هستند و این هم

-جغرافیا وجود دارد و هیچ کمیته مشترکی از برنامه ریزی درسی در حوزۀهنوز نیز این ضعف در ساختار برنامه شد.

وهشی مشابه که ژبه غیر از دو مرکز پ های عمومی و دانشگاهی تشکیل نشده است.ن درسی جغرافیا در آموزشریزا

و ها سرفصل ،های درسی اعم از تعیین اهدافهای آموزش و پرورش و آموزش عالی وظیفه تولید برنامهدر وزارتخانه

یان نزدیکترین قرابت را با هر دو حوزه داشته که ، در شرایط حاضر دانشگاه فرهنگمحتوای آموزشی را برعهده دارند

دار و ایفاگر نقش دانشگاه فرهنگیان در حال حاضر میراث ای را حبران نماید.اند خالء وجودی چنین کمیتهوتمی

نظیر دانشگاه  های آنهدانشگاه تربیت معلم سابق است که این خود وارث سابقه دارالفنون، دانشسرای عالی و شعب

زمانی قادر به ایفای تمام و کمال   کنونی،سپاهیان انقالب و مراکز یزد و زاهدان و اراک بود. البته دانشگاه فرهنگیان 

شناسی جامع از روند و گذار دوران تشکیل ریزی درسی جغرافیا خواهد بود که با آسیبیند برنامهؤثر در فرآنقش م

 ،ریزان درسی، معلمانبرنامه ، استادان،مخاطبین خود اعم از دانشجویان جامعۀاز خود و نیازسنجی و نظرسنجی 

.و   نسبت به تشخیص نیازهای آتی جامعه درک روشنی بیابدمشاغل و آحاد افراد جامعه فعلی، و  هصاحبان حرف

بیت تر درسی و راهنمای عملبرنامۀ ضمن بازنگری در ساختار علمی و اجرایی خود نسبت به تدوین راهنمای 

  .موزشی اقدام نمایددانشجویان شایسته برای نظام آ

گیرندگان را قادر خواهد تصمیم ،شناسیهای درسی جغرافیا از طریق آسیبهای پیدا و پنهان در برنامهشناخت ضعف

به عنوان  .اند تصمیات و راهکارهای موثر بیابندهایی که شکل مزمن یافتهها و نارساییساخت تا جهت رفع کاستی

بحث تنزل در آتمسفر دانشگاهی به سطح یک مدرسه عمومی است که موجب شده نوعی مثال یکی از این مشکالت، 

شاید برخی  ت علمی و دانشجویان این دانشگاه بوجود آید.ئنفس و ناباوری و ناباروری علمی در در هیه عدم اعتماد ب

وهش علمی ادعا را فقط از طریق انجام یک پژ این ض نمایند.از این صراحت رنجیده خاطر شده و نسبت به آن اعترا

مدرسین، میزان موفقیت و توان رقابت هیأت علمی و مقایسه تولیدات علمی اعضای کرد. توان رد تمام عیار می

                                                           
از صفحه  -  42شماره  - 1375زمستان / 42.  مجله رشد اموزش جغرافیا شماره کتب درسی جغرافیا در دوره ابتدایی و مشکالت آن. چوبینه، مهدی 1 
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با سایر مدیریت و عوامل اجرایی این دانشگاه  ۀای بین شیو، ارزیابی مقایسههادانشجویان این دانشگاه با سایر دانشگاه

تحصیل در این دانشگاه و نکاتی از این دست از جمله مواردی است که  فرآیند طیها، میزان قوام دانشجویان دانشگاه

ریزی درسی ملی به عنوان باالترین مرجع در نظر یند برنامهآما را قادر خواهد ساخت تا جایگاه این دانشگاه را در فر

  به این دانشگاه تعلق خواهد داشت. ره شده صرفاًجایگاهی که براساس سوابق اشا، بگیریم
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